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Het ooit aan de Artemisweg begonnen familiebedrijf BModesto heeft een ongekende groei 

doorgemaakt. Sinds de oprichting in 2014 is het aantal medewerkers van 1 naar 99 

gestegen en in 2019 mag het bedrijf zich zelfs het snelst groeiende bedrijf van Flevoland 

noemen (bron: FD Gazellen Award). Om nog maar niet te beginnen over de stijgende lijn 

in jaarcijfers. Drijvende kracht hierachter zijn ondernemers Michael Hendriks (32) en Roy 

van Voorst (54), beiden directeur van deze bijzondere groothandel in medicijnen. 

Inmiddels gevestigd aan de Minervaweg.  

 

BModesto 

BModesto is een internationale farmaceutische groothandel. Het bedrijf haalt 

geneesmiddelen uit Europese landen (waar de tarieven op dat moment lager zijn) en 

brengt deze naar het magazijn in Lelystad. Hier worden de medicijnen voorzien van 

Nederlandse etiketten en bijsluiters en vervolgens wordt dit ‘nieuwe’ – maar identieke – 

product weer verpakt en in Nederland verkocht aan o.a. ziekenhuizen en apotheken. Op 

die manier zorgt BModesto voor hoogwaardige medicijnen tegen de scherpste tarieven. 

Deze vorm van parallelle import bleek een gat in de markt; na het bedrijf in april 2014 

opgericht te hebben, had de toen nog 27-jarige Michael Hendriks al gauw extra kennis, 

expertise én ruimte nodig. Dit kwam in de vorm van Roy van Voorst, een ondernemer die 

Michael al kende via een eerdere gezamenlijke werkgever in Lelystad. Samen hebben de 

heren in de jaren daarop volgend steeds meer ‘buren’ opgekocht en na uiteindelijk niet 

meer verder te kunnen uitbouwen, werd eind 2017 de handtekening gezet voor een nieuw 

pand aan de Minervaweg. Na een klein jaar in het nieuwe pand gevestigd te zijn, blijkt 

deze eigenlijk al weer wat aan de krappe kant. Vandaar dat er nu een optie ligt op het 

naastgelegen terrein.  

 

Naast BModesto, hebben Michael en Roy ook de ondernemingen ‘BMclinical’ (2018) en 

‘BMmedical’ (2019) opgericht. BMclinical bevoorraadt instanties die medicijnen 

onderzoeken van vergelijkbare producten uit de markt. Op die manier kan de veiligheid en 

werkzaamheid van de medicijnen aangetoond worden. Het jongste kindje, BMmedical, richt 

zich op medische hulpmiddelen, o.a. voor verzorgingshuizen. Denk aan testmateriaal voor 

diabetespatiënten, verbanden en BHV koffers. In januari 2019 is BMmedical gestart als 

‘probeersel’ en inmiddels is gebleken dat er veel vraag naar is. Deze grote interesse is één 

van de redenen geweest om de optie op het nieuwe terrein te nemen, aangezien voor het 

opslaan van de producten van BMmedical aanzienlijk veel ruimte nodig is. 

 

Innovatie en duurzaamheid 

Michael en Roy hebben er samen met bouwer Groothuis voor gezorgd dat het nieuwe pand 

aan de Minervaweg zo duurzaam mogelijk werd gerealiseerd. Denk aan genoeg ruimte 

voor ca. 530 zonnecollectoren op het witte dak, led verlichting, een dubbel geïsoleerd 

plafond en airco met luchtzakken die zorgen voor een gelijkmatige klimaatbeheersing. 

Daarnaast is het een gas-loos pand, wordt afval netjes gescheiden en wordt er gewerkt 

met duurzame verpakkingen.  

 

BModesto is de grootste onafhankelijke farmaceutische parallelgroothandel in Nederland. 

In tegenstelling tot concurrenten, die vrijwel altijd aan een vol-gesorteerde groothandel 

gelinkt zijn, is BModesto volledig onafhankelijk en richt zich met name op parallel import. 

Een innovatieve en onderscheidende werkwijze. 

 

 

 

https://bmodesto.com/


Betrokkenheid Lelystad 

Oprichter Michael is geboren en getogen in Lelystad. Roy woont hier nu ruim 19 jaar. 

Hoewel het bedrijf handelsmatig weinig belang bij Lelystad heeft, dragen Michael en Roy 

de stad een warm hart toe. Niet alleen omdat ze hier gevestigd zijn, maar ook omdat een 

groot deel van de werknemers (ruim 80%) afkomstig is uit Lelystad. Regelmatig sponsoren 

de heren dan ook een lokaal initiatief, zoals de Oldtimer Dag en een auto van Triade.  

 

Naast de aansluiting bij Bedrijfskring Lelystad, werkt het bedrijf veel samen met Lelystadse 

ondernemingen. Een overzicht: 

• ARS (stellingmateriaal) 

• Burger Support (personeel) 

• Werkbedrijf Lelystad (personeel) 

• MultiCopy (printen van bijsluiters) 

• Content Coalitie (communicatieplan) 

• Profendum (training van medewerkers) 

• Promo Trade (jaarlijkse kerstpakketten) 

• Windesheim Flevoland (aantrekken van stagiaires) 

 

Over laatstgenoemde; BModesto staat regelmatig op stagemarkten om het bedrijf te 

profileren als aantrekkelijk leerbedrijf. Momenteel heeft het bedrijf 3 stagiaires op de 

werkvloer.  

 

Betrokkenheid medewerkers 

In 2014 begonnen met een klein team, inmiddels bijna 100 medewerkers in dienst. Hoewel 

de groei van het team opmerkelijk is, doen Michael en Roy er alles aan om iedereen 

voldoende aandacht te geven. Werknemers het vertrouwen geven zodat ze kunnen groeien 

binnen het bedrijf, is waar de heren voor gaan. Ondernemerschap wordt binnen het bedrijf 

enorm gestimuleerd, zo zitten in de zusterbedrijven BMclinical en BMmedical ook ‘vreemde’ 

aandeelhouders (één medewerker per bedrijf). Elke medewerker heeft een eigen 

opleidingsdossier waarin ook aandacht wordt gegeven aan persoonlijke ontwikkeling. 

Daarnaast staat er elke maand een salestraining op de planning en krijgen alle 

medewerkers verschillende trainingen aangeboden. 

 

Vind jij na het lezen van dit verslag dat BModesto tijdens het BKL Gala op 11 januari 2020 

met de BKL Trofee naar huis moet? Stuur dan een e-mail naar r.dijkstra@okkerse-schop.nl 

(t.a.v. Rosanne Dijkstra) inclusief jouw motivatie. Alle input wordt meegenomen in het 

definitieve besluit van de jury. Je hebt tot en met woensdag 8 januari 12.00 uur! 
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